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Yttrande över remiss av Långsiktighet 
och stadga i arbetet framåt - en 
myndighet för romska frågor (Ds 
2019:15) 
 

Kulturdepartementet har remitterat ovan rubricerat betänkande till Uppsala kommun 

för yttrande.  

Allmänt och materialet i utredningen 

Uppsala kommun bedömer att utredningen vilar på ett gediget och grundligt arbete. 
Utredningen vittnar om en förståelse för och kunskap om komplexiteten i frågorna. Det 

antiziganistiskt betingade utanförskapet är en del av samhällsstrukturen och det krävs 

tid, resurser och arbete för att kunna förändra det.  

Uppsala kommun ställer sig bakom förslagen i utredningen och välkomnar 

långsiktigheten i desamma, bland annat att komma ifrån nuvarande ordning då de 
romska frågorna är utspridda på ett flertal myndigheter och aktörer.  

Avsnitt 4.2 En myndighet för romska frågor ska inrättas 

Uppsala kommun ställer sig positiv till förslaget att inrätta en statlig 
förvaltningsmyndighet för romska frågor under en värdmyndighet. Uppsala kommun 

ser att lämplig värdmyndighet är den föreslagna myndigheten för mänskliga 

rättigheter (Ds 2019:4). 

Uppsala kommun har i tidigare yttrande i SOU 2017: 60 framfört att arbetet med den 

nationella minoritetspolitiken bör ske inom ramen för en nationell institution för de 
mänskliga rättigheterna. Likaså har Uppsala kommun i yttrande över Ds 2019: 4 ställt 
sig positiv till inrättandet av en myndighet för mänskliga rättigheter med kompetens 
som omfattar de nationella minoriteterna.  

Mot bakgrund av kommunens tidigare yttranden ser kommunen vinster med att 

arbetet med romska frågor hanteras tillsammans med det övriga minoritetspolitiska 
arbetet. Därför förordar kommunen att myndigheten inrättas under myndigheten för 

mänskliga rättigheter och inte som en organisatoriskt fristående myndighet. 
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Avsnitt 4.9 Initiera, främja och stödja åtgärder för att öka egenmakt och 

inflytande 
Utredningen bedömer att vägen till reellt inflytande och egenmakt är lång för 
minoriteten romer, både på lokal, regional och nationell nivå. Uppsala kommun anser 
att det är särskilt positivt att kvinnors, barns och ungas egenmakt och möjlighet till 

delaktighet främjas från myndighetshåll. 

Avsnitt 4.9.1 Bidra till den fortsatta utvecklingen av det romska civilsamhället 
Myndigheten för romska frågor ska bidra till den fortsatta utvecklingen av det romska 
civilsamhället. Uppsala kommun ser att en fortsatt utveckling av det romska 

civilsamhället är nödvändig för att stärka minoritetens egenmakt, delaktighet och 
möjlighet till inflytande. Vidare ser Uppsala kommun att stöd på de nationella och 

lokala planen behövs i olika former. 

Avsnitt 5.2 Förslag till finansiering 
Utredningen föreslår en årlig budget för myndigheten för romska frågor på 20 miljoner 

kronor, något lägre under de första uppbyggnadsåren. Uppsala kommun har i skrivelse 
till kulturdepartementet i augusti 2019 framfört behovet av ett särskilt statsbidrag till 
kommuner för arbetet med romsk inkludering. Detta för att kunna nå det övergripande 

målet i regeringens strategi för romsk inkludering ”att den rom som fyller 20 år 2032 

ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom”. Mot bakgrund av detta 
ser Uppsala kommun det som centralt att inrättandet av och kostnaderna för 

myndigheten för romska frågor, oavsett värdmyndighet, inte påverkar anslagen till 

kommunerna för arbetet med romsk inkludering negativt. 
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